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مقدمة

مقدمة     الف

حیم لّر ا محن  لّر ا هلل  ا       بسم 

  شهد العامل خالل العقود األخریة إقباالً متنامیاً للّشعوب و احلکومات علی لغة القرآن أي الّلغة العربّیة 
الفصحی. حبیث المیکن إنکار هذا اإلقبال املبارک اّلذي مل یکن مقصوراً علی املسلمنی غری العرب بل تعّدی 
الی غری املسلمنی و الی العرب أنفسهم اّلذین إبتعدوا عن العربّیة الفصحی متبّننی الّلهجات احملّلیة لقرون ! کما 

أنّه المیکن إستثناء بلدنا إیران من هذه الّنزعة.
و ِمن هذا املنطلق و تلبیًة هلذه احلاجة املتنامیة  مّت تألیف وتدریس سالسل متنّوعة من کتب تعلیم احملادثة 
العربّیة الفصحی داخل و خارج البالد. و استفرغ مؤّلفو هذه الّسالسل قصاری ُجهوِدِهم جاهدین الی تلبیة 

رغبة املتعّلمنی هلذه الّلغة و حصدوا يف هذا املشوار جناحاً.
  إّن املخاطب للمناهج املؤّلفة خارج البالد يف حقل تعلیم العربّیة هو االنسان غری العريّب. فصحیح أّنا 
حتظی مبیزة الّتعلیم املمنهج و العلمّي غری أّنا يف الوقت ذاته لیست ُمؤّهلة لتلبیة رغبات املتعّلم االیراينّ للعربّیة 
. و ذلک أّن الّلغة الفارسّیة خلصائصها احلصریّة املمتزجة بالّلغة العربّیة کاالشرتاک يف احلروف و الکثری من 
املفردات قد متّیز املتعّلم االیراينّ للعربّیة عن باقي املتعّلمنی هلا. االمر اّلذي یقتضي مّنا تألیف مناهج حصریّة و 

متمایزة تلّب احلاجة الّتعلیمّیة للّدارس اإلیراينّ يف هذا املضمار .
  أّما اجملموعات اّليت مّت تألیفها أو تصنیفها داخل البالد فهي تفتقر نوعاً ما ِلسمة الّتعلیم املمنهج و العلمّي 
واحلدیث و لعّل هذا هو الّسبب الکامن وراَء قصور هذه املناهج عن تعلیم احملادثة العربّیة بنجاح ملحوظ. و 
اّلذي جعل املتعّلم االیراينّ الحیصد ما فیه الکفایة من الّنجاح الّتعلیمّي عرب هذه املناهج الّتعلیمّیة بقسمیها 

الّداخلّي و اخلارجّي. 
  نظرا إلی هذه الّنواقص ورغبًة يف ملء هذا الفراغ توّلدت سلسلة " لغة الّضاد" الّتی إستعانت مبصادر 
رئیسة و حدیثة تعنی بتعلیم احملادثة العربّیة فی العامل الیوم کـ " العربّیة للحیاة " و " العربّیة بنی یدیک " و 
" الکتاب األساسّي " و غریها لتدخل مضمار تعلیم احملادثة العربّیة للّناطقنی بالفارسّیة. کما أّنا تتمّتع 
بأحدث نتاج العلوم ذات الصِّلة بالّلغة کعلم تعلیم الّلغة وعلم الّنفس الّتعلیمّي و علم الّلغة بذاته. هذا وقد 
قامت هذه الّسلسلة قدَر اإلمکان مبلء الفراغات و الّتعویض عن مواطن الّضعف يف تلک املصادر بنقاط 

قّوة تضاعف کفاءهتا.



مقدمة 

مقدمة     ب

  من جانب آخر فإّن مؤّلف هذه الّسلسلة یتمّتع مبعرفة املتعّلم االیراينّ للعربّیة و حیظی باإلملام مبتطّلباته الّلغویّة 
وذلک خبلفّیة تدریس و تألیف له تربو علی عشرین سنة يف اجلامعات و املدارس الّدینّیة و معاهد تعلیم الّلغة قام 
خالهلا بتدریس احملادثة و القواعد و الرّتمجة العربّیة کما بادر إلی تألیف کتب تعلیمّیة يف الّصرف و الّنحو و علم 
الّنفس الّتعلیمّي ِإضافة إلی قیامه بإدخال تعدیالت متتالیة يف اجملموعة عرب تدریسها يف عّدة دورات جتریبّیة ممّا جیعل 
جمموعة " لغة الضاد"  تلّب حاجات من یدرسها من االیرانینی و غریهم من الّناطقنی بالفارسّیة و تزّوده شیئاً فشیئاً 
و خطوة عن خطوة بالقدرة علی االتیان باملهارات الّلغویة الرّئیسة  أال و هي فهم املسموع و املقروء و الکتابة و 

الّنطق بالعربّیة.
  و ال غرو أّن هذه الّسلسلة کمثیالهتا و رغم الکفاءات الکامنة فیها ال ختلو من الزّّلة و الّضعف ممّا یدعو أن 
منّد ید االستشارة إلی املعنّینی بتعلیم احملادثة العربّیة لیتحفونا بآرائهم البّناءة عسی أن نرتقي مبستوی الّتأثری هلا  و 

نزید من الفائدة املرجّوة منها و الّله املوّفق و املستعان. 
مراحل دورة المحادثة العربّیة، أهدافها و مناهجها :   

تقّدم دورة احملادثة العربّیة يف مرکز التنمیة لتعلیم اللغة العربیة )متاع( يف فرتات زمنّیة متنّوعة و هلا مراحل و اهداف 
و مناهج، الیکم تفصیلها فیما یلي:

 المراحل: تقام صفوف احملادثة يف مراحل ثالث هي: 1. الّتمهیدیّة 2. املتوّسطة 3. العالیة.
یتکّون کّل من الّتمهیدیّة و املتوّسطة من مستوینی یتّم تدریس کّل مستوی يف 4 فصول دراسّیة ، اما املرحلة 
العالیة فیجري تعلیمها يف فصول مخسة دراسّیة کّل منها یستغرق 18 ساعة يف 12 حّصة، فالّدورة الکاملة تنقضي 

يف واحد و عشرین فصال دراسّیا.
 االهداف و المناهج: تّتسم هذه اجملموعة بسمات متّیزها عن غریها منها: أّنا متّهد االرضّیة  للطّالب لیتلّقی 
الّلغة مهارات متمثّلة يف االستیعاب قراءة و استماعا و الّتعبری نطقا و کتابة مفضِّلة الّنطق و الکتابة علی قسیمیهما 
باعتبارمها مهارتنی اجیابیتنی فالطّالب اّلذي یتقن الّتکلم و الکتابة ، فهو یکون قد متّکن من القراءة و االستماع  و 
علی هذا االساس یأيت الرّتکیز علی الّتکلم و الکتابة اکثر من غریمها  فهما تکفالن بتلّقي و اتقان ما سوامها  کما 
أّن طالب الّضاد یتزّود باملعلومات اجلدیدة اّليت تتناول مواضیع متنّوعه يف شّتی الّساحات يف احلیاة الیومّیة 
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وبشکل تدرجیّي ومنتظم تتماشی مع ثقافة دارس الّلغة و مدی قدرته علی االستیعاب حبیث ال یواجه کّما 
هائال من مفردات ال تلقی استیعابا دون تطبیق ینتهي إلی اإلنتاج الّلغوّي فیتحّدث بالعربّیة و یکتب هبا ملتزما 
بصّحة اإلستعمال و متمّتعا بطالقة الّلسان و سرعة البیان و اإلطمئنان إلی استخدامه مع تزّوده املتدرّج بشيء 

من قواعد تنفعه يف إطار اإلنتاج و اإلستخدام.
 یرمي معهد الّضاد )متاع( من خالل اقامة دورات احملادثة الی تزوید الطّلبة بالّسلطة علی ممارسة مهارات 
الّلغة االربع فینحو منحی یساعد الطّالب علی اتقانا منذ اّول یوم یلتحق فیه الی الّصفوف. و انطالقا من هذا 
املنشود و سعیا وراء حتقیقه نری الطّالب و هو یتکّلم منذ احلّصة االولی مبا تلقّی من املعلومات الّلغویّة کما 
یکتب هبا يف أسطر قلیلة يف االطار ذاته الی کونه یقرأ الکتاب و یستمع الی القرص اّلذي یرافقه فیستوعب 
املقروء و املکتوب خری استیعاب و شیئا فشیئا و یوماً بعد یوم یوّسع هذا االطار ومن هذا املنطلق جید الطّالب 
نفسه يف الّصّف یستوعب و یستخدم تلقاء نفسه دون أن یشعر  بصعوبة أو اکراه أو اضطراب. یتعّلم طالب 
الّضاد الی جانب الّلغة اسلوب الّتعلم و طریقة الّتعاطی معها نفسّیا فحنی یواجه احلواجز املتعّلقة بنمط الّتعلم 
و العراقیل املّتصلة باجلانب النفسّي له - و اثناء احلّصة - یعّلمه املدّرس کیف یتغّلب علیها و جیتازها بنجاح 
فاملدّرس مدیر و مدّرب و مرشد و مصّحح إضافة إلی کونه مسؤوال عن تشجیع الطّلبة و الرّفع من معنویاهتم.  
کما أّن هذه الّرؤیة ترتّسب يف نفس الطّالب القاضیة بأّن الّلغة مهارة و لیست جمرّد معلومات و أّن الّتعلیم 
یتحّقق يف الّصّف بال تسویف أو تأجیل أو إمهال و یتعّلم أّن اکتساب املهارة و صریورة الّلغة ملکة البال ال 
یتحّققان ااّل عن طریق القیام بالّتدریب املتواصل و بذل اجلهد الّدؤوب متمّسکا بالّرؤیة الّصائبة لّلغة و تعلیمها 

و مطّبقا االسالیب اجملدیة إلتقانا.
و واجب الطّالب قبل احلّصة أن یتدّرب علی ما ورد يف الکتاب  من معلومات الّنص و احلوار لیحّوهلا الی 
مهارات لغویّة یقّدمها يف الّصّف ُمرّسخة يف باله دون سابق تدریس من قبل املدّرس و ذلک عرب الّتدقیق و 
الّتقلید و الّتصویر و صیاغة مجل قصریة و بسیطة و مألوفة و مراجعة املعاجم و بالّتالی احالل الّلغة اجلدیدة 
حمّل لغة االّم عند الّتفکری حبیث یکون من دأبه و شأنه حیثما کان و متی ما، أن جیري يف ذهنه حوار داخلّي 
علی الّدوام و علی قدر مستطاع مع التوّسل بوسائل و اسالیب تدریب تتجّسد يف اداء تدریبات القرص و 

الکتاب و مشاهدة افالم و قراءة کتب قصصّیة یقّدمها املعهد يف خمتلف املستویات.
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انواع  الّدورات: تُعقد صفوف احملادثة يف معهد الّضاد يف فرتات زمنیة متنّوعة تتناسب مع وضع الطّالب و 
الظروف اخلاّصة به فهي دورات مکثّفة، و خمّففة و شبه مکثّفة. ففي الّنوع االّول ال یستغرق کل فصل دراسّي 

سوی أسبوعنی و يف الثّاين یطول شهرا و نصف الّشهر و اما الثّالث فینتهي يف اسابیع ثالثة.  
أّما الّدورات املکثّفة، فالطّالب فیها یشارک مرّات ثالثا يف ثالثة ایّام خالل کّل اسبوع  کّل مرّة تستغرق 
ثالث ساعات ما یعادل حّصتنی و هکذا ینتهي کّل فصل دراسّي يف أسبوعنی. ففي احلالة هذه تکتمل الّدورة 
بأکملها يف أحد عشر شهرا  و هکذا الّدورة متتاز بسمات کأن یأمن الطّالب من مضرّات الّتعلیم، کالّنسیان 

و امللل و االبتعاد عن الّلغة الّنامجات عن طول الفرتات الفاصلة بنی احلصص و استغراق ممّل للّدورات.
أّما الّدورة املخّففة  فیحضرها  الطّالب یوما واحداً يف االسبوع یستغرق فیه احلضور ثالث ساعات ما یعادل 
حّصتنی فینقضي کّل فصل دراسّي يف شهر و نصف الّشهر تقریبا و تکتمل الّدورة هذه بأسرها يف ثالثنی 
شهرا و يف الّدورة شبه املکّثفة جتري املشارکة يف الّصّف مرّتنی يف االسبوع و الّدورة الکاملة تکتمل يف مخسة 

عشر شهرا.                                       
                                                  ومن اللّه الّتوفیق
                               مهدي اصغري  

                                                                                      مایو  2015           
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ة حَّ العنایة بالصِّ

الوحدة األولی

  إستمع إلی الحوار
في الَعَسِل ِشفاٌء

حاِزم: َأ َمريٌض َأنت؟

عاِمر: نََعم، َأشُعُر بآالٍم َشديَدٍة في الَمِعَدِة.

حاِزم: َهل َذَهَبَت إلی الّطِبيِب؟!

عاِمر: ال، لَم َأذَهْب إلی الّطِبيِب َو لَم َأَتناَوْل َأيَّ َدواء.

سوُل )ص( بالَعَسِل، ِعنَدما اشَتکی ِمن بَطِنِه؟ حابِيِّ الّذي عالََجُه الرَّ َة الصَّ حاِزم: َهل َسِمعَت ِقصَّ

عاِمر: ال، لَم َأسَمْع بِها.

سوُل )ص( َأخا الَمِريض َأن يسِقَيُه َعَساًل. حاِزم: لََقد َأَمَر الرَّ

عاِمر: َو َهل ُشِفَي؟

حاِزم: نََعم، بَعَد َأن َسقاُه أربَع َمّراٍت.

عاِمر: الَعَسُل؟! ُسبحاَن الّلِه!

حاِزم: نََعم، الَعَسُل. 

. حابِيِّ عاِمر: َسَأَتناَوُل الَعَسَل ِمثَل هذا الصَّ

 . حاِزم: ُتوَجد َمَحالٌت کثيرٌة لَِبيِع الَعَسِل في الّسوق الَمرَکِزيِّ

عاِمر: َسَأذَهُب اآلن إلی ُهناک، َو َأشَتِري الَعَسَل.

حاِزم: َشفاَک الّلُه.

ِح	الَخطَأ.																																	 	َصحِّ َتدريب	1:	َضع	َعالَمَة	)	الصحیحة	(	أو	)	الخاطئة	(	ُثمَّ
واب 				الصَّ 	 	 	 	 	 	 	 	 	

....................................   □ 1- عاِمٌر مريٌض.                   

....................................   □ 2- قابَل حاِزٌم الّطبيَب.             

استیعاب 

الّدرس األّول
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.................................... □ 3- َشِرَب عامٌر الَعَسَل.      

.................................... □ 4- أعَطی حازٌم الَعَسَل لِعاِمٍر.     

بًة َتدريب	2:	َرتِِّب	الُجَمَل	الّتالیَة	کما	َوَرَدت	في	الِحوار.																				 الُجَمُل ُمَرتَّ

................................................... 1- َو َسَيذَهُب إلی الّسوق لَِيشَترَي الَعَسَل.     

................................................... 2- َشَعَر عاِمٌر بآالٍم في الَمِعَدِة.    

................................................... 3- َو لَم َيَتناَوْل أيَّ َدواٍء .        

................................................... 4- لَم ُيقابِِِْل عاِمر أيَّ َطبيٍب.        

َتدريب	1:	ِصل	بَیَن	الُمفرِد	و	َجمِعِه.

أ- َأمراض 1- ألَم    

ب- أدِوَية 2- َطبيب   

ج- أشياء 3- َدواء    

د- آالم 4- َمَرض   

هـ- أِطّباء 5- َشيء    

ندوِق. تدريب	2:	إمأل	الَفراَغ	بالَکِلَمِة	الُمناِسَبِة	ِمَن	الصُّ

1- ....................بَِألٍم في رأِسِه.

2- ....................الَعَسَل ِمَن الّسوق.

ِاشَتری - َأَخَذ - تَناَول - َشَعَر- َشَفی

مفردات 

ة حَّ العنایة بالصِّ
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3- ....................الّلُه الَمريَض.

واَء بَعَد الَغداِء. 4- ....................الدَّ

5- ....................َهديًَّة ِمْن َصديِقِه.

من حروف الجرِّ : من –  في-  ِإلی – َعَلی – َعن -  ِب - ِل

تجرُّ هذه الحروُف اأَلسماَء التي َتلیها ] حرُف َجّر + اسم + ... [

ُادرس	و	الِحظ.

بيِب .   3- َذَهبُت إِلی الطَّ 2- اأَللم في الَمِعَدِة .   1- َأشعر بآالٍم .   

6- هناک سوٌق لبيع العسِل . 5- في العسِل شفاٌء للّناِس .  4- هِذِه قاروَرٌة ِمنَ الَعسِل . 

8- المسجُد بعيٌد َعِن البيِت . 7- القلُم َعَلی الکتاِب .  

  
ندوِق	. تدريب	:	اِمأِل	الَفراَغ	بالَحرِف	الُمناسِب	ِمنَ الصُّ

يارِة . 2- َأذهُب إِلی الَعَمِل …………… السَّ 1- المدينُة بعيدٌة …………… الَبيِت .  

4- َأذَهُب …………… المکَتَبة اآلَن . 3- َأدُرُس ستَّ حصٍص …………… الَيوِم .  

َة …………… الُعمرِة . ٌد إِلی مکَّ 6- ذهب محمَّ راً .   5- إِسَتيَقظُت …………… النَّوِم ُمبکِّ

 مالحظٌة نحوّیٌة

الّدرس األّول

ِب -   ِل -   من-   في-   َعن-   ِإلی
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1	هات	األسئلة	و	األجوبة	مستخدمًا	الکلمات	التي	بین	القوسین	کما	في	المثال	التالي:

ط 2 : أرید فندَق الشرق. ط 1 : أيَّ فندق ترید؟     م : الشرق       م : ُأریُد الفندق      

ط2: ................. م : )الرياض(   ط1: ...............؟  1( م : )َأقِصد المطار( 

ط2: ................. م : )االستقبال(  ط1: ...............؟     2( م : )أطلب الموظف(  

ط 2: ................. م : )التعبير(   ط 1: ...............؟   3( م : )أکتُب الدرس( 

ط 2: ................. م : )األهرام(   ط 1: ...............؟    4( م : )أقرأ الجريدة( 

ط 2: ................. م : )البرتقال(  ط 1: ...............؟    5( م : )أشَرُب العصير( 

ط 2: ................. م : )الَعشاء(  ط 1: ...............؟    6( م : )أتناوُل الوجبة( 

ط 2: ................. م : )الشرکة(  ط 1: ...............؟    7( م : )أرکُب السيارة( 

ط 2: ................. م : )القراءة(  ط 1: ...............؟   8( م : )أشتري الکتاب( 

ط 2: .................   م : )الرسائل(  ط 1: ...............؟    9( م : )آخُذ الورق( 

ط 2: .................   م : )المطار(  ط 1: ...............؟    10( م : )أنتظُر الحافلة( 

	2	َأْجِر	التمرين	کما	في	المثال	التالي:

ط 2: ال، أنا قادم للتجارة. ط 1: هل أنت قادم للسیاحة؟             م : )السیاحة / التجارة(       

راسة / العمل 3( الِعالج / المقابلة2( اإلقامة / الزيارة1( الدِّ

6( التجارة / العالج5( السياحة / التجارة4( العمل / السياحة

8( اإلقامة / الدراسة7( الزيارة / اإلقامة

3	هات	األسئلة	و	األجوبة	مستخدمًا	الکلمات	التي	بین	القوسین	کما	في	المثالین	التالیین:

ط 1 : هل بیتک قریٌب من السوق؟    ط 2 : ال، بیتي بعیٌدعن السوق.  م : بیتک – السوق    

تدریبات
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ط 2 : ال، الکلیُة بعیدٌة عن بیتي. ط 1 : هل الکلیُة قریبٌة من بیتک؟  م : الکلیة – بیتک   

ط 2 : ......................   ط 1: ...................؟   1( م :)الفندق – المطار(  

ط 2 : ...................... ط 1: ...................؟  2( م :)الحديقة – موقف الحافلة( 

ط 2 : ...................... ط 1: ...................؟  ف(   3( م :)المختبر – الصَّ

ط 2 : ......................   ط 1: ...................؟  4( م :)المکتبة – المطعم(  

ط 2: ......................   ط 1: ...................؟  5( م :)الحّي الّتجاري – الفندق( 

ط 2 : ...................... ط 1: ...................؟  6( م :)الّشرکة - المستشفی( 

4	هات	األسئلة	و	األجوبة	مستعینًا	بالکلمات	التي	بین	القوسین	کما	في	المثالین	التالیین:

ط 2 : نعم، هذا هو الفندق األول.                  ط 1 : هل هذا أول فندق؟   ل فندق   م : أوَّ

ط 2 : نعم، هذا هو الطالب العاشر. ط 1 : هل هذا عاشر طالب؟   م : عاشر طالب    

ط 2 : ........................... ط 1: ...................؟  ل معهد(  1( م :)أوَّ

ط 2 : ........................... ط 1: ...................؟  2( م :)ثاني أسبوع( 

ط 2 : ...........................  ط 1: ...................؟  3( م :)خاِمس شهر( 

ط 2 : ........................... ط 1: ...................؟  4( م :)تاِسع مطعم( 

ط 2 : ........................... ط 1: ...................؟  5( م :)ثالِث مستشفی( 

ط 2 : ........................... ط 1: ...................؟  6( م :)ثاِمن کتاب( 

ط 2 ........................... ط 1: ...................؟  7( م :)رابِع يوم(  

ط 2 : ........................... ط 1: ...................؟  8( م :)ساِدس شارع( 

ط 2 : ........................... ط 1: ...................؟  9( م :)سابِع رجل( 

ط 2 : ........................... ط 1: ...................؟  10( م :)عاِشر بيت( 

الّدرس األّول
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5		هات	األسئلة	و	األجوبة	مستعینًا	بالکلمات	التي	بین	القوسین	کما	في	المثالین	التالیین:

ط 2 : نعم، هذه هي الزیارة األولی.                      ط 1 : هل هذه أول زیارة؟    ل زیارة     م : أوَّ

ط 2 : نعم، هذه هي المنطقة العاشرة. ط 1 : هل هذه عاشر منطقة؟  م : عاشر منطقة    

ط 2 : ........................... ط 1: ..................؟  ل رحلة(  1( م :)أوَّ

ط 2 : ........................... ط 1: ..................؟  2( م :)تاِسع طالبة( 

ط 2 : ...........................  ط 1: ..................؟  3( م :)ثاني ورقة( 

ط 2 : ........................... ط 1: ..................؟  4( م :)ثاِمن مکتبة( 

ط 2 : ...........................  ط 1: ..................؟  5( م :)ثالِث وجبة( 

ط 2 : ........................... ط 1: ..................؟  6( م :)سابِع مرة(  

ط 2 : ........................... ط 1: ..................؟  7( م :)رابِع رحلة( 

ط 2 : ........................... ط 1: ..................؟  8( م :)ساِدس شرکة( 

ط 2 : ........................... ط 1: ..................؟  9( م :)عاِشر صفحة( 

ط 2 : ........................... ط 1: ..................؟  10( م :)خاِمس جامعة( 

6	َأکِمل	َکما	في	المثال	مع	النظر	إلی	المعنی:	

ر     ُمَقدَّ ر                ُمَقدِّ تقدیر              ر             َقدِّ ُر                  ُیَقدِّ َر             َقَدََّ

ُمتَعب ُمتِعب               ِإتعاب            َأتِعب         ُیتِعُب                َأتَعَب            

............  ............  ............  ............  ............ 1- أحَضَر  

............  ............  ............  ............  ............ 2- کلََّم   

............  ............  ............  ............  ............ 3- َأَحبَّ  

............  ............  ............  ............  ............ َف    4- َعَرّ

............  ............  ............  ............  ............ 5- أفَهَم  

............  ............  ............  ............  ............ 6- بََلَّغ  
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............  ............  ............  ............  ............ 7- أرَسَل 

............  ............  ............  ............  ............ 8- عَلَّم  

............  ............  ............  ............  ............ 9- أحَسَن 

............  ............  ............  ............  ............ َم   10- َقدَّ

............  ............  ............  ............  ............ 11- َأعَجب  

............  ............  ............  ............  ............ َل  12- فضَّ

واب                                                                                                                                 ِح	الَخطَأ.							  الصَّ 	َصحِّ 	َضْع	َعالَمَة) √ (	أو) × (	ُثمَّ 	اِسَتِمْع	إلی	الحواِر،	ُثمَّ

............................... □ 1- ُيريُد الُمشتري الَعَسَل، أَلنَُّه َيشُعُر بَِألٍَم في صدرِه.   

............................... □ ُجُل الَعَسلَ الّطيَِّب.     2-  اِشَتَری الرَّ

............................... □ 3- في القاروَرِة ِکيٌل واِحٌد ِمنَ الَعَسِل.   

............................... □ 4- َطَلبَ البائُِع ِمنَ الُمشتري َخمسيَن ريااًل.   

 ............................... □ 5- في الَمَحلِّ َأنواٌع َکثيَرٌة ِمنَ الَعَسِل.   

بیَبُة	؟	و	ماذا	َتقوُل	الَمريَضُة؟	 تدريب	:	ماذا	َتقوُل	الطَّ

نََعم ، .................. الَمریَضُة:	 	 َأ َمريَضٌة َأنِت؟  	 بیَبُة:	 الطَّ

.................. رأسي. بَِم َتشُعريَن؟       
نََعم ، ..................  واَء؟    َهل َتناَولِت الدَّ   

نََعم ، .......... لّله .......... بَِخيٍر. هل َأنِت بَِخيٍر اآلَن؟       

فهم المسموع 

الّدرس األّول

تکّلم
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إستمع إلی النص
َزیَنُب و مریُم صدیَقتاِن

َزيَنُب و مرَيُم َصديَقتان، َتَتَشابَهاِن في أشياَء َکثيَرٍة؛ َفُهما َتسُکناِن في َحيٍّ واِحٍد، و َتدُرساِن في جاِمَعٍة 

واِحَدٍة، و لکّنهما َتخَتِلفان في أمٍر آَخَر؛ َفَزيَنُب نَحيَفٌة ِجّداً، و َمرَيُم َسميَنٌة ِجّداً. ُتريُد َزيَنُب أن َتکوَن َسميَنًة، 

و لکنَّها ال َتسَتطيُع، و ُتريُد مريُم أن تکوَن نَحيَفًة ولکنَّها ال َتسَتطيُع.

ُر کثيراً في هذِه الَمشِکَلة، ماذا َتفَعُل؟ َوزنُها اآلَن َخمَسٌة و َخمسوَن ِکياًل. َکيَف َتزيُد وزنَها؟ َيِجُب  َزيَنُب ُتَفکِّ

أن َيِصَل َوزنُها إلی َسبعيَن ِکياًل. حاَولَت َزيَنُب، و حاَولَت، ولکّنها لَم َتنَجْح.

عاِم، تأُکُل اللَّحَم و الُخبَز و الَبيَض و األُرزَّ و الُجْبَن و الَعَسَل و الَحلَوی  أَخَذْت َزيَنُب َتَتناَوُل َکثيراً ِمَن الطَّ

و الُمَربّی، و َتشَرُب الَحليَب، و َعصيَرالَفواِکه. لَم ُتماِرس َزيَنُب الّرياضَة، و َرغَم ذلَک َظلَّْت نَحيَفًة. ماذا 

َتفَعُل؟ أَکَلْت َکثيراً، و َشِربَْت َکثيراً، و لکنَّها َظلَّْت نَحيَفًة.

َتخَتِلُف ُمشِکَلُة َمرَيَم َعن مشِکَلِة َزيَنَب؛ َفَمرَيُم َسميَنٌة ِجّداً؛ و ُتريُد أن َتکوَن نَحيَفًة. َوزنُها اآلَن ِتسعوَن ِکياًل، 

رّياِت و النََّشِوّياِت، و ماَرَسِت  کَّ َکيَف َينُقُص َوزنُها؟ َيِجُب أن َيِصَل َوزنُها إلی َسبعيَن ِکياًل. َتَرَکْت َمرَيُم السُّ

الّرياَضَة َشهراً، لَم َتسَتِطْع َمرَيُم، َفِهَي ُتِحبُّ األَکَل. أَخَذْت َمرَيُم َتأُکُل َکثيراً، َفزاَد َوزنُها، و لَم َينُقْص. 

ح	الخطأ.											الّصواب 	َصحِّ تدريب1	:	َضع	َعالَمَة	)	√ (	أو	َعالَمَة	)	×	(	ُثمَّ

............................. □ ديَقتاِن َتَتشابَهاِن و َتخَتِلفاِن.    1-  الصَّ

............................. □ 2- ُتريُد َزيَنُب أْن ينُقَص َوزنُها.    

............................. □ 3- َأَکَلْت َزيَنُب و َشِربَْت َکثيراً وَظلَّْت نَحيَفًة.  

............................. □ 4- َمريُم ُتريُد َأْن َتکوَن َسميَنًة.    

............................. □ 5- زاَد َوزُن َزيَنَب، و نََقَص َوزُن َمريَم.   

استیعاب
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الّدرس الثّاين

تدريب2	:	أجب	باختصار	عّما	يلي	:

............................................. 1- ماذا ُتريُد َزيَنُب؟    

............................................. 2- ماذا ُتريُد َمريُم ؟    

 ............................................. 3- ما َوزُن َزيَنَب؟ و ما َوزُن َمريَم؟   

............................................. 4- ماذا َفَعَلْت َزيَنُب لِيزيَد َوزنُها؟   

............................................. 5- ماذا َفَعَلْت َمريُم لِينُقَص َوزنُها؟   

تدريب	1	:	ِصل	بینَ الِفعِل	و	االسِم	الُمناِسِب،	ُثّمَ اسَتعِمِل	الَکِلمتیِن	في	ُجمَلٍة	ِمن	إِنشائَِک	.

رياَضًة 	●   ● 1- َيسُکُن  

َوزُن  ● 	● 2- َيدُرُس 

بَيٍت  ● 	● 3- ُيمارُس   

َطعامًا  ● 	● 4- َيزيُد   

الجاِمَعِة  ● 	● 5- َيَتناَوُل   

ندوِق	تحتَ الِفعِل	الُمناِسِب. تدريب	2	:	َضع	کلماِت	الصُّ

یأُکُل        َیشَرب 

الَحلیب  الُخبز       

.........   .........

.........   .........

.........   .........

.........   .........

.........   .........

مفردات

  الخبز         الشاي      

    الحلوی     القهوة        

 العسل         الفاکهة

السمک   األرز         

اللحم            العصیر       

الماء  الحلیب    



الوحدة األولی

الوحدة األولی

ة َحَّ العنایة بالصِّ

11				

الّدرس الثّاين
     

ال	النَّاِفَیة:		ال	:	حرُف	نفٍي	،	يکوُن	ما	بعَدُه	منفّیًا	.

ُاْدُرس	و	الِحظ	.

النَّفياإِلثباُت

زينب ال تحبُّ األکَلمريُم تحبُّ األکَل

زينب ال تشَرُب الحليَبمريُم َتشَرُب الحليَب

ياضَة ياضَةمريُم تماِرُس الرِّ زينُب ال ُتمارُس الرِّ

زينُب ال تأُکُل الُخبَزمريُم تأُکُل الُخبَز

ل	َکما	فی	المثال	. تدريب	1	:	حوِّ

 أنا َأعمُل في شرکٍة      أنا ال َأعمل في شرکٍة .

............................. ٌد َيدُرُس في الجامعِة.    1- محمَّ

............................. ٍة.     2- زينُب َتسُکُن في َشقَّ

............................. 3- َعلیٌّ َيشَرُب اللَّبَن.    

............................. 4- سعيدٌة تدُرُس العربيََّة.    

تدريب	2	:	اِخَتِر	الِفعلَ الُمناِسَب	ِمّما	بَینَ الَقوَسیِن	َکما	في	المثال	.

) ُیِحبُّ / ال ُیِحبُّ ( علیُّ سمیٌن جدًا ، هو ُیِحّبُ اأَلکَل .       

) َتنَجُح / ال تنَجُح ( 1- فاطمُة َتدُرُس کثيراً ، ِهَي................... في االختباِر .   

) ُيماِرس / ال ُيماِرُس( ياَضَة .     2- ُسَليماُن مشغوٌل جداً، هو ................... الرِّ

مالحظٌة نحوّیٌة
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)يماِرُس / اليمارُس( ياضَة .     3- سعيٌد َيجري کثيراً ، ُهَو ................... الرِّ

) يشَرُب / اليشرُب( ٌد َيصوُم َرَمضاَن ، ُهَو ................... في النَّهار.    4- محمَّ

) يأُکُل / ال يأکُل( 5- خالُد يتناَوُل الفطورَ اآلَن ، هو ................... .    

) يغِسُل/ ال يغِسُل( 6- عدناُن ................... المالبَس في غرفِة الجلوِس .    

) ُيَصّلي / اليصّلي( 7- زيٌد ُمسِلٌم ، هو ................... في المسجِد .    

) َأدُرُس / ال َأدرُس( فِّ اآلن ، َأنا ................... .      8- َأنا في الصَّ

1	هات	األسئلَة	و	األجوبَة	مستخدمًا	الکلماِت	التي	بین	القوسیِن	کما	في	المثاِل	التالي.

 م : )السوق – علی األقدام( 

ط 2 : أذهُب إلی السوق علی األقدام. ط 1 : کیف تذهُب إلی السوق؟    

1( م : )الکلية - بالحافلة(

ط 2 : ............................  ط 1: .........................؟  

2( م : )المطار – بسيارة أجرة(

ط 2 : ............................  ط 1: .........................؟  

3( م : )بلدک - بالطائرة(

ط 2 : ............................  ط 1: .........................؟  

4( م : )صديقک - بالدراجة(

ط 2 : ............................  ط 1: .........................؟  

5( م : )الفندق – بسيارة الشرکة(

ط 2 : ............................  ط 1: .........................؟  

6( م : )المطعم – علی األقدام(

ط 2 : ............................  ط 1: .........................؟  

الّدرس الثّاين

تدریبات
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2	هات	األسئلة	و	األجوبة	مستعینًا	بالکلمات	التي	بین	القوسین	کما	في	المثال	التالي:

ط 1 : هل ستطوُل إقامُتک هنا؟  م : )إقامُتک ُهنا(    

ط 2 : نعم، ثالثَة أسابیع و ُربَّما أکثر.   م : )ثالثَة أسابیع(    

ط 1: ............................. ؟ 1( م : )وقوُفک في هذا المکان(  

ط 2 : ..............................       م : )ربَع ساعة(   

ط 1:  ............................. ؟ 2( م : )تأخيُرک عن االجتماع(  

ط 2 : ..............................      م : )نصَف ساعة(   

ط 1:  ............................. ؟ 3( م : )زيارُتک للمريض(  

ط 2 : ..............................       م : )ساعة(    

ط 1:  ............................. ؟ 4( م : )نوُمک بعد الظهر(   

ط 2 : ..............................      م : )ثالَث ساعات(   

ط 1:  ............................. ؟ 5( م : )جلوُسک في المکتبة(  

ط 2 : ..............................       م : )أربع ساعات(   

ط 1:  ............................. ؟ 6( م : )سفُرک إلی بلدک(   

ط 2 : ..............................      م : )خمسَة أسابيع(   

3	َأِعِد	الجملَ التالیَة	مستخدمًا	ما	بینَ القوسیِن	کما	في	األمثلِة	التالیِة:

هومندوب لشرکة سیاحیة هو مندوب لشرکة تجاریة    )سیاحیَّة(   أنا مندوٌب لشرکٍة تجاریة   )هو( 

)أنَت(      ............... )3 2( ...............   )أمريکيَّة(  1( ...............  )هي( 

)أنا(      ............... )6 5( ...............    )فرنسية(  4( ...............  )مهندس( 

)مدير(      ............... )9 8(  ...............   )تجاريَّة(  7( ...............  )مندوب( 

ْن	ُجَماًل	مستخِدمًا	الکلماِت	التي	بینَ القوسیِن	کما	في	المثاِل	التالي: 4	َکوِّ

ط 1: فنادُق الدرجة األولی أسعاُرها مرتفعة.     ط 2: فنادُق الدرجِة الثانیِة أسعاُرها معتدلة. م :)فنادق(  

الّدرس الثّاين
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ط 3 : فنادُق الدرجِة األولی أسعاُرها مرتفعة أما فنادُق الدرجِة الثانیة فأسعاُرها معتدلة.

1( م : )مطاِعم(

ط 2 : ................................... ط 1: ................................... 

ط 3 : .............................................................. 

2( م : )مسارح(

ط 2 : ................................... ط 1: ................................... 

ط 3 : ..............................................................

3( م : )َرْحالت(

ط 2 : ................................... ط 1: ................................... 

ط 3 : ..............................................................

4( م : )تذاِکر(

ط 2 : ................................... ط 1: ................................... 

ط 3 : ..............................................................

5		َأکِمل	َکما	في	المثال	مع	النظر	إلی	المعنی:

أحَضَرا                   أحَضرَن        أحَضروا أحَضرُتَنّ   أحَضرُتما                 َأحَضَر      أحَضرِت 

عَلَّمُتَنّ    عَلَّما    َعَلَّمَن            عَلَّموا عَلَّمُتما   َم      عَلَّمِت   َعَلَّ

.........   .........  .........  .........  ......... 1- َأعَجب   ......... 

.........   .........  .........  .........  ......... مَ     .........  2- َقدَّ

.........   .........  .........  .........  ......... 3- أحَسَن   ......... 

.........   .........  .........  .........  .........  4- بََلَّغ      ......... 

.........   .........  .........  .........  ......... 5- أفَهمَ     ......... 
 .........   .........  .........  .........  ......... َف     .........  6- َعَرّ
.........   .........  .........  .........  ......... 7- َأَحبَّ     ......... 

 .........   .........  .........  .........  ......... رَ     .........  8- قَدّ

الّدرس الثّاين
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ِاسَتِمع إلی الِحوار
ِعنَدالّطبیِب

ر َأيضًا. ماذا َحَدَث؟ کَّ غُط ُمرَتِفٌع، والسُّ الّطبیب: الضَّ

ِرّي. کَّ غِط، و َدواَء السُّ الَمریض: َتناَولُت َدواَء الضَّ

ِبِع الِحميَة. الّطبیب: َأعَتِقُد َأنََّک لَم َتتَّ

هوِن والنََّشوياِت. ِرياِت و الدُّ کَّ الَمریض: هذا َصحيٌح، َفَقد تَناَولُت َکثيراً ِمَن السُّ

ياَضَة َأيضًا. الّطبیب: و َأعَتِقُد َأنََّک لَم ُتماِرِس الرِّ

الَمریض: حاَولُت ذلَِک، و لِکن لم َأسَتِطع، َفأنا َمشغوٌل دائِمًا.

واُء وحَدُه ال يکفي. ياَضِة. الدَّ الّطبیب: حالَُتَک َخطيَرٌة. البُدَّ ِمَن الِحميِة، و البُدَّ ِمَن الرِّ

الَمریض: ماذا َأفَعُل يا ُدکتور؟

واَء، و قابِلني بَعَد َشهٍر. ياَضَة، و َتناَوِل الدَّ الّطبیب: اتَِّبِع الِحميَة، و ماِرِس الرِّ

)َبعَد َشهٍر یقاِبُل الَمریُض الّطبیَب(

ر. ما شاَءالّلُه! ماذا َفَعلَت؟ کَّ غُط عاِديٌّ، و کذلَِک السُّ الّطبیب: الضَّ

واَء. ياَضَة، و تناَولُت الدَّ الَمریض: اتََّبعُت الِحميَة، و ماَرسُت الرِّ

ِة َأشُهٍر. الّطبیب: َأحَسنَت. قابِلني بَعَد ِستَّ

الَمریض: إِن شاَءالّلُه، و َجزاَک الّله َخيراً.

   

واب ِح	الَخطَأ.																						الصَّ 	َصحِّ َتدريب	1	:	َضع	َعالَمَة	)	√ (	أو	)	×	(	ُثمَّ

............................... □ کرّيات.    1- َتناَولَ المريُض کثيراً ِمنَ السُّ

...............................  □ ياضِة.    2- حاَولَ المريُض ُمماَرَسةَ الرِّ

...............................  □ 3-کانَْت حالُة الَمريِض َخطيَرًة.    

...............................  □ غُط عاِدّيًا.     4- بَعَد 3 أشُهٍر کانَ الضَّ

استیعاب

ةالّدرس الثّالث حَّ العنایة بالصِّ



الوحدة األولی

الوحدة األولی

الوحدة األولی

ة حَّ العنایة بالصِّ

16				

الّدرس الثّالث

 ............................... □ 5- اِتََّبعَ الَمريُض الِحمَيَة َو لَم ُيماِرس الّرياَضَة. 

َتدريب	2:	َأِجب	باخِتصاٍر	عّما	َيلي:

........................................ 1- لماذا قابَلَ الَمريُض الّطبيَب؟     

........................................ 2- ماذا قاَل لَُه الّطبيُب؟      

........................................ 3- لماذا لَم ُيماِرِس الَمريُض الّرياضَة؟   

........................................ 4- ماذا َتناَولَ الَمريُض َکثيراً؟    

........................................ واُء َوحَدُه ال َيکفي، ماذا َيفَعُل الَمريُض؟   5- الدَّ

........................................ 6- متی َسُيقابُِل الَمريُض الّطبيَب؟    

تدريب1	:	ِصل	بَینَ الَکلمتیِن	المناسبتیِن.

أ- کثيٌر 1- َأحَمُد   

ب- ُمرتِفٌع 2- الحالةُ  

ج– َسميَنٌة 3- مريُم   

د– نَحيٌف 4- الّطعاُم  

هـ - َخطيَرٌة غُط   5- الضَّ

و- شديٌد 6- اأَللَُم   

تدريب2	:	اِمأِل	الفراَغ	بِکلمٍة	ُمناسَبٍة	ِمن	عندَک.

2- َتناَولُت..................... 1- ماَرسُت.....................  

4- اِتََّبعُت   ..................... 3- قابلُت.....................  

6- َشِربُت ..................... 5- أخذُت.....................  

مفردات  
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الّدرس الثّالث

الِفعُل: الماضي، الحاضرو المستقبل.

أدرس	و	الحظ.

س / سوف + الحاضر= المستقبلالحاِضرالماضي

َسيحُدُثيحُدُثَحَدَث

َسَيَتناَوُلَيَتناَوُلتناَوَل

سُيحاِوُل ُيحاِوُلحاَوَل

َسَيسَتطيُعَيسَتطيُعاسَتطاَع

َسُيماِرُسُيماِرُسماَرَس

َسَيفَعُلَيفَعُلَفَعَل

َسُيقابُِلُيقابُِلقابََل

تدريب:	اِخَتِر	الِفعلَ الُمناِسَب	ِمّما	بینَ الَقوسیِن	کما	في	المثال	.

) ساَفَر/ ُیساِفُر / َسُیساِفُر ( َة .     َأخي َسُیساِفُر غدًا ِإلی مکَّ

) ساَفَر/ ُيساِفُر / َسُيساِفُر ( َة .    َأخي ........ اآلن إلی مکَّ

) ساَفَر/ ُيساِفُر / َسُيساِفُر ( َة .    َأخي ........ َأمس إلی مکَّ

) َقَرَأت / َتقَرُأ / َسَتقَرُأ ( هدی........ الکتاَب قبل َيوَميِن.   

) َقَرَأت / َتقَرُأ / َسَتقَرُأ ( هدی ........ الکتابَ اآلن .   

) َقَرَأت / َتقَرُأ / َسَتقَرُأ ( هدی ........ الکتاَب بعَد غٍد .   

مالحظٌة نحوّیٌة


